Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., část třetí, hlava I, § 10, odstavec 1
a § 11, odstavec 1 a 3 má každý povinnost předcházet vzniku odpadu,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku
odpadu musí být zajištěno přednostní využití před jejich
odstraněním.
Přednostním využitím odpadů se rozumí například:
• recyklace – papír, sklo, plasty, kovy, tetrapacky, atd.
• kompostování - biologicky rozložitelný odpad (biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli odpad,
který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, listí,
zbytky ovoce a zeleniny)
Praktický přehled jak nakládat odpady:
KONTEJNER NA PLASTY - obaly z drogistického zboží, igelity, plastové hračky (bez kovových
Žlutá barva
komponentů, nesmí být z PVC), obaly od CD, polystyren, nápojové
kartony (není-li v obci zaveden oddělený sběr), atd.
NEVHAZOVAT !!!

- CD nosiče, PVC (novodurové trubky, podlahové krytiny, plasty
se značkou 3), plastové obaly od nebezpečných látek, např.
od motorových olejů, gumy nebo zahradní hadice, atd.

KONTEJNER NA SKLO
Zelená barva

- barevné sklo: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
z tabulového skla

KONTEJNER NA SKLO
Bílá barva

- čiré sklo: lahve od nápojů, skleněné nádoby

NEVHAZOVAT !!!

- keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

KONTEJNER NA PAPÍR - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
Modrá barva
krabice, lepenka, karton, papírové obaly
NEVHAZOVAT !!!

SBĚR KOVŮ

- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité pleny a hygienické potřeby
- Kovové odpady patří do sběren, výkupen nebo na sběrné dvory.

SBĚRNÉ DVORY

- léky (také lékárny), nábytek, podlahové krytiny, textilie
oblečení (také charita), pneumatiky (také autoservis nebo
poslední prodejce), objemné PVC, stavební suť,eternit,asfaltová lepenka,
zahradní odpad (také kompostárna), veškeré použité elektrozařízení
pocházející z domácností (NE profi zařízení), nebezpečný
odpad, zrcadla, keramika, porcelán, drátěná skla

AUTOVRAKOVIŠTĚ

- autovraky

SMĚSNÝ ODPAD

- popel, kombinované obaly (C/PAP) složené z několika různých materiálů
(kromě nápojových kartonů), CD nosiče, hygienické potřeby (papírové
kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby), keramika, porcelán,
drátěná skla, zrcadla, papír mastný, znečištěný, uhlový nebo voskovaný,
průklepová páska, drobná PVC (objemná patří do SD), atd.

Občané mohou využít k likvidaci odpadu svoz nebezpečného a velkoobjemnového
odpadu v obci.
Stavební odpad (suť, eternit, asfaltová lepenka) a pneumatiky nejsou odpadem
pocházejícím z domácností, proto do svozu NEPATŘÍ !!!!!!
TENTO ODPAD JE NUTNO PŘEDÁVAT DLE VÝŠE UVEDENÉHO PŘEHLEDU!

